
Modulul 13 

Rezolvarea conflictelor 



EQF Definition 

Cunoştinţe 

• Înțelegerea 

conceptului de 

conflict; 

• Să știi cum să 

rezolvi 

problemele cu 

conflictele. 

Aptitudini 

• Dobândirea 

abilităților de 

soluționare a 

conflictelor. 

Competenţe 

• Evitarea 

conflictelor și 

prevenirea 

acestora. 



Axiome 

Conflictele fac parte din viața de zi cu zi a tuturor 

oamenilor din lume. 

De obicei, conflictele sunt inevitabile. 

Dacă acestea nu sunt rezolvate, apar accidentări și blocaje. 

Nu poți fi în armonie cu toată lumea. 

Sursa: clipart PowerPoint 

 

Source: PowerPoint clipart 



Introducere 

Conflictul - pur și simplu pus - este o dispută cu privire la probleme 

importante. Conflictele nu sunt întotdeauna de dorit, de multe ori 

distrug sentimentul de securitate. Cu toate acestea, indiferent dacă ne 

place sau nu, acestea fac parte din activitățile noastre zilnice, iar sursele 

lor sunt diverse. Ba mai mult, multe dintre ele joacă un rol util, 

deoarece, în sfârșit, vă permit să priviți problemele 

suprimate. Concluzia de bază este una: conflictele trebuie rezolvate. Și 

știți exact pe care ați dori să o rezolvați mai întâi. Dar știi 

cum? Alegerea strategiei potrivite pentru situație ajută la rezolvarea 

conflictelor. 

Source: PowerPoint clipart 



5 stiluri de soluție de conflict (1) 

1. COOPERARE 

2. COMPROMIS 

3. LUPTA 

4. EVITARE 

5. INDULGENTA 

 



5 stiluri de soluție de conflict (2) 

Fiecare dintre aceste stiluri are propriile avantaje și dezavantaje, iar alegerea ca mijloc de soluționare a 

litigiului determină care a existat un conflict. Cooperarea, compromisul și lupta împreună formează așa-

numita triadă a eficienței. Și toate sunt caracterizate prin grade de activitate și deschidere. 
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Gradul de deschidere 

Inalt 

Scazut 

Scazut Inalt 

LUPTA COOPERARE  

COMPROMIS  

EVITARE INDULGENTA 



1. Cooperare 

Acesta este un parteneriat în ciuda dificultăților. Concentrându-vă pe ceea 

ce vă conectează, dar nu împărtășiti, deoarece este lucrul inspre beneficiile 

ambilor parteneri. Există doar o mică problema: cooperarea este imposibilă 

atunci când una dintre părți, în ciuda semnalelor pozitive, nu dorește sau 

pur și simplu nu poate coopera (și, din păcate, există multe astfel de tipuri). 

 

Cooperarea este cea mai dificilă dintre stiluri, deoarece necesită 

înțelegerea emoțiilor și a cuiva (adică inteligența emoțională), abilități de 

ascultare, angajament, toleranță și dorința de a ajunge la un final fericit 

pentru amândoi. Și vorbim mai des despre lucrul împreună decât noi. 

Source: PowerPoint clipart 



2. Compromis 

Compromisul este căutarea mediei de aur. Este arta de a da drumul 

și de a găsi o soluție în numele binelui general. Când renunți la 

câteva probleme irelevante - ok, este bine; cu toate acestea, atunci 

când renunți la probleme importante pentru tine, îți va fi dificil să 

vorbești despre bucuria și beneficiile rezolvării conflictelor; singurul 

aspect pozitiv este că conflictul a dispărut. Pare doar uneori pentru 

că conflictul poate reveni din cauza lui și cu o dublă putere. 

 

Compromisul are avantajele și dezavantajele sale, deoarece nu 

merită întotdeauna să insistați în poziția dvs. Pe de altă parte, un 

compromis vă aduce mai aproape de a vă da pe voi înșivă și, în 

consecință, de sentimente de pierdere și neputință. 

Source: PowerPoint clipart 



3. Lupta 

Lupta epuizează emoțional și fizic, dar este necesară obținerea unei 

autorități imature din punct de vedere social, deoarece lupta este și o 

apărare. Și apoi, trebuie să schimbați cu pricepere acest stil în altul, 

mai prietenos. 

 

Cine este persoana care se luptă constant? Este o persoană care are o 

nevoie constantă de a-și dovedi avantajul și de a-și ascunde 

slăbiciunile (din păcate, ne ocupăm adesea cu ele). 

Source: PowerPoint clipart 



Gesturi de acord (1) 

În timpul luptei, există un așa-numit ciclu de represalii: răspundeți cu un atac de agresiune necontrolată, care 

stimulează și mai mult contraatacul (iar abatorul este gata). Dar merită să rupeți acest cerc vicios: fiți mai 

deștepți emoțional și aplicați așa-numitele gesturi de consimțământ (nu le confundați cu supunerea!). Ele 

pot ajuta, deși nu întotdeauna, dar, cel puțin, arăți voie bună și o minte superioară. 

Source: PowerPoint clipart 



Gesturi de acord (2) 

Gesturile de acord sunt măsuri de conciliere, adică: 

 

• Admiterea unei erori, scuze; 

• Exprimarea pocăinței și smereniei; 

• Propunerea de concesii; 

• Exprimarea sentimentelor fațial sau gestual (de exemplu, zâmbet,, 

relaxare); 

• Exprimând aprecieri sincere pentru adversar, recunoaștere a dreptului 

său la o opinie diferită; 

• Vorbind despre propriile nevoi și emoții; 

• Propunerea unei căutări comune pentru o soluție pașnică. 

Source: PowerPoint clipart 



4. Evitarea 

Scurt și la obiect: evitați rezolvarea conflictelor amânând-

o. Există multe motive pentru a face acest lucru: vă simțiți rău în 

acest sens, nu aveți forțe pentru a face față adversarului, doriți 

să vă calmați și să vă strângeți forța la început. Uneori, vrei ca 

emoțiile tale să scadă sau trebuie doar să faci un alt lucru 

important. 

 

Dar amintiți-vă că conflictul nu se va rezolva singur și va reveni 

la un moment dat. Vă puteți gândi întotdeauna la asta mâine 

sau anul viitor. Praful se va stabili, timpul va vindeca rănile. Dar, 

până la urmă, poate merită să-l înfruntați? O știi cel mai bine. 

Source: PowerPoint clipart 



5. Indulgență 

Indulgenta iti ofera un sentiment de securitate si sprijin, dar numai daca cealalta parte este aceeasi 

persoana. Altfel, vei fi călcat în picioare ... emoțional. Te expui la abuz, neglijare și resentimente. Uneori, 

există o izbucnire necontrolată de emoții. Adesea, astfel de situații apar la persoane cu atitudine prietenoasă 

față de lume sau timide și cu încredere în sine. 

 

Cu toate acestea, evitarea sau urmărirea liniștii sufletești poate ajunge prost. Dacă doriți, cedați, dar numai 

dacă știți exact de ce o faceți. Dar nu renunța niciodată pentru că nu vezi alt mod. Există un alt mod în care îl 

poți face în alt mod. Citiți despre asertivitate și atitudini pe care le oferă asertivitatea. Atitudine asertivă, 

agresivă și supusă. 

 

Uneori, îngăduința funcționează și în acest mod pe care ne bazăm pe principiul reciprocității. Acceptând 

cuiva, sperăm la fel de la el / ea. Motivația este prezentă, dar efectul nu este neapărat. 



Rezumat 

Depinde de noi unde, când și ce stil de soluționare a conflictelor folosim. Arată diferit în relațiile profesionale 

- în timpul relației cu clientul (negocieri), șeful - și acasă - în timpul luptelor de zi cu zi pentru alegerea culorii 

pereților din sufragerie, de exemplu. Cu toate acestea, merită să le stăpâniți pe toate. În acest fel, controlați 

mai ușor realitatea și vă sporiți eficacitatea în diverse domenii. Au existat 5 modalități de rezolvare a 

conflictelor, dar știu că și tu îl ai pe al tău. 



https://www.katarzynapluska.pl/5-sposobow-rozwiazywania-konfliktow/ 
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